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Maše v prihodnjem tednu
27. NEDELJA  MED LETOM, 4.10., rožnovenska ned.
7.00: živi in + farani
        + Tomaž, Matilda, Stane in Jože DIACI
9.00: + Frančiška ZALOKAR
11.00: Šmohor: + brat Franc PERTINAČ
PONEDELJEK, 5.10., sv. Marija Favstina Kowalska, red.
 7.30: + Anika VODIŠEK
          + Franc SAJTL
TOREK, 6.10., sv. Bruno, red. , ust. kartuzijanov
 19.00: + Jožefa, 30. obl., in mož Franc ŠTUCIN
             ter starši PAVČNIK
           + Marija KNEZ
SREDA, 7.10., sv. Rožnovenska Mati Božja
7.30: + Albin, Ana PUŠNIK, Ladislav, Ljudmila
          PAVLINC 
         prošnja Materi Božji  za duševno in telesno
         zdravje

ČETRTEK, 8.10., sv. Tajda, spokornica
19.00: + Ivan ROMIH, obl.
           + Jože TUŠEK

PETEK, 9.10., sv. Abraham, svetopis. očak
7.30: po namenu
19.00: + Franc GUZEJ, 20. obl., in sorodniki
            + Stanko, ALEŠEVI in za zdravje
            + Antonija, 4. obl., in Cilka LUBEJ

SOBOTA, 10.10., sv. Danilo (Danijel), mučenec
19.00: + Jožef PUŠNIK, obl.
           + Ciril, obl., Martin in Karolina BELEJ 

28. NEDELJA MED LETOM, 11.10. 
7.00: živi in + farani
         za mir v duši
9.00: + Matija, obl., in Teja
10.30: + Pavla, 40. obl., mož Konrad, sin Rado
            JAZBINŠEK in Rudolf ŠPAN

Zakaj zakramenti predpostavljajo vero?

Zakrament lahko deluje le, če ga razumemo in 
prejmemo v veri. Zakramenti vero, ne le pred-
postavljajo, ampak jo tudi krepijo in izražajo. 
Tudi danes kristjan ne postaneš z golim ob-
redom ali vpisom v krstno knjigo, temveč po 
sprejemu prave vere. 

»Kakor eno svečo prižgemo ob plamenu druge,
tako se razvname vera ob veri.«

(R. Guardini)
Pater Marko Ivan Rupnik je zapisal: «Kakor 
je Oče v nas položil zaupanje v svet, ki ga je 
ustvaril, tako nam je v roke položil lastnega 
Sina. Bog Oče ničesar ne zadrži zase; od njega 
vse drsi v življenje. Podaril nam je Svetega 
Duha, ki v naša srca vliva Očetovo ljubezen in 
daje novo življenje. Tako se torej uresničuje v 
ljubezni, ljubezen pa se udejanja z odpovedjo 
sebi, s smrtjo in z vstajenjem. Bolj ko daru-

jemo, bolj ko so naša de-
janja narejena iz ljubez-
ni, bolj ko so prežeta z 
žrtvijo, tem bolj ta dejan-
ja vso našo stvarnost, tudi 
tisto, kar smo podedovali 
od staršev, presajajo v 
območje svetega. Zakra-
menti pomenijo prehod. 
Božje kraljestvo, svetost 
sega prek zakramentov v 

našo stvarnost in mi prek zakramentov drsimo 
v Božjo stvarnost.«

(povzeto po Vrata k Bogu, 2020; Youcat, 2011) 
(TT)

-------------------------------
Minulo, zadnjo sredo v mesecu, smo imeli 
v župniji delovno akcijo. Velik Bog -lonaj 

vsem, ki ste se je udeležili. (RM)

Jaz sem vas izvolil in vas 
postavil, da greste in ob-

rodite sad in da vaš sad os-
tane; govori Gospod 

(Prim. Jn 15,16)



MOLITEV IN ZAKRAMENTI 

Gospod, saj vem.
Ni vse odvisno zgolj od mene.
Ti si, ki vodiš moje življenje,

če ti to le dopustim.
Odpri mi oči za znamenja,
ki mi jih pošiljaš na pot.

Pomagaj mi, da bo moje življenje
vredno prejete milosti.

Amen.

Nekdo je lepo zapisal:« Človek potrebuje lju-
bezen. In samo iz ljubezni lahko ljubi. Če to-
rej želimo živeti in ljubiti, moramo čutiti, da 
smo ljubljeni in da nas ljubi Bog. Da pa bi 
to začutili, moramo moliti. In če ne čutimo 

ljubezni Boga in če 
zato ne moremo lju-
biti, je to zato, ker 
smo nehali moliti.«
Molitev predstav-
lja velika vrata k 
veri, omogoča upi-
ranje skušnjavam, 
odvzema tesnobo, 
podvaja moči, daje 
večji zanos. Molitev 
osrečuje in očiščuje. 
Človek, ki moli, se 
izroča Bogu. 
»Po mojem je mo-

litev polet srca, to je preprost pogled, nara-
vnan k nebesom. Molitev je klic hvaležnosti 
in ljubezni sredi preizkušnje in sredi veselja.« 
(Terezija iz Lisieuxa)

Odkrivajmo lepoto molitve rožnega venca

Strinjam se, da se v molitvi rožnega venca po-

glabljamo v samo skrivnost Božje prisotnosti v 
našem življenju. Tudi tu nam Bog zelo osebno 
spregovori. 

Družina, ki skupaj moli rožni venec,
obnavlja nekaj od vzdušja nazareškega doma:

v središče postavlja Jezusa,
z njim deli veselje in trpljenje,

v njegove roke polaga potrebe in načrte,
od njega črpa upanje in moč za življenjsko 

pot.
(sv. Janez Pavel II)

Danes je rožnovenska nedelja, ki nas vabi, da 
povežemo svoje prošnje in zahvale v molitev 
rožnega venca in jih izročimo Devici Mariji.

Sedem zakramentov Cerkve

Sedem zakramentov nove zaveze je postavil 
Kristus: krst, birma, evharistija, pokora, 
bolniško maziljenje, mašniško posvečenje 
in zakon. Ti se dotikajo vseh obdobij in vseh 
pomembnih trenutkov življenja kristjana. Za-
kramenti podeljujejo prerojenje in rast, oz-
dravljenje in poslanstvo. So od Kristusa post-
avljena sveta znamenja, ki človeku dajejo 
Božjo milost in ga posvečujejo. 

Zakaj ni dovolj vera v Jezusa Kristusa? 
Čemu nam Bog podarja še zakramente?

K Bogu moramo in smemo priti z vsemi čuti, 
ne le z razumom. Zato se nam Bog podarja v 
zemeljskih znamenjih – v kruhu, vinu in olju, 
po besedah, maziljenju in polaganju rok. 
Zakramenti po Cerkvi so in obstajajo, saj jih 
prejemamo pri bogoslužju in nam jih delijo 
duhovniki. Ti so nasledniki apostolov, kat-
erim je Jezus zaupal to nalogo, zato delujejo 
v njegovem imenu in njegovi osebi. Po dru-
gi strani pa zakramenti Cerkev na nek način 
gradijo, saj ljudje po njih prejemamo Božjo 
milost, ki nam daje moč, da zmoremo živeti 
po Jezusovem zgledu. 

Prijel je slepega za roko in ga povedel iz 
vasi.

Nato mu je s slino omočil oči, položil nanj 
roke in ga vprašal: «Vidiš kaj?« (Mk 8,23)

Se je mogoče »izpisati« iz Cerkve?

Trije zakramenti: krst, birma in sveti red po-
leg milosti podeljujejo tudi neizbrisno zna-
menje, po katerem so tisti, ki jih prejmejo, 
deležni Kristusovega duhovništva. Teh za-
kramentov ni mogoče ponavljati, uničiti ali 
izbrisati. 
Kakor si in ostaneš otrok svojih staršev ved-
no in ne le za nekaj časa, tako tudi po krstu 
in birmi za vedno postanemo Božji otroci, 
podobni Kristusu in pripadamo njegovi Cerk-
vi. Ker je Bog zvest, je delovanje teh zakra-
mentov človeku ohranjeno za vedno - kot 
sprejemljivost za Božji klic, kot poklicanost, 
kot varstvo.


